


- Филиал „Музей на авиацията” с административен адрес гр. Пловдив, жк. „Тракия”, имот № 

56784.540.1036. 

 

Разчет на режима на охрана и брой постове по обекти 

 

№ Подобект Режим 
Брой 

постове/смени 

1 
Национален военноисторически музей, гр. София, 

ул. „Черковна” № 92 
денонощен 2/2 

2 
Национален военноисторически музей, гр. София, 

ул. „Черковна” № 92 

Дневен от 

09:30 до 

18:00ч. – 8 

часа, в дните 

за посещение 

на музея 

(сряда-неделя) 

1/1 

2 
Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, бул. 

„Приморски” № 2 
денонощен 1/2 

3 

Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, 

„Приморски парк”, местността „Салтанат” № 81; 

 

денонощен 1/2 

4 
Филиал „Парк-музей на бойната дружба”, гр. 

Варна, бул. „Янош Хуняди” № 55 
денонощен 1/2 

5 
Филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, 

община „Родопи”, гр. Пловдив /летище Крумово/ 
денонощен 1/2 

6 
Филиал „Музей на авиацията”, гр. Пловдив, жк. 

„Тракия”, имот № 56784.540.1036 
денонощен 1/2 

 

► Разположение на постовете: 

- Национален военноисторически музей с административен адрес: гр. София, ул. „Черковна” 

№ 92 включва охрана от три поста, както следва: Пост 1 в Комбинирана сграда; Пост 2 – 

административната сграда на музея; Двата поста следва да са с режим на работа 24 часа в 

денонощието през работни и почивни дни и официални празници. Пост 3 – дневен – патрул във 

вътрешния двор на обекта – постът е само дневен, едносменен на 8 часа, подвижен за времето от 

09:30 ч. до 18:00 ч. в дните за посещение на музея, както и през почивни дни и официални празници; 

- Филиал „Военноморски музей” с административен адрес: гр. Варна, бул. Приморски” № 2 – 

Пост 1- на служебния вход на музея с режим на работа 24 часа в денонощието през работни и 

почивни дни и официални празници; 

- Филиал „Военноморски музей” с административен адрес: гр. Варна, „Приморски парк”, 

местността «Салтанат» № 81– Пост 1 – в основната сграда в имота, с режим на работа 24 часа в 

денонощието през работни и почивни дни и официални празници; 

- Филиал „Парк-музей на бойната дружба” с административен адрес: гр. Варна, бул. „Янош 

Хуняди” № 55 – Пост 1 в обособената сграда за охрана, с режим на работа 24 часа в денонощието 

през работни и почивни дни и официални празници; 

- Филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, община „Родопи”, гр. Пловдив /летище Крумово/ 

- Пост 1 в обособената сграда за охрана до входа на експозицията, с режим на работа 24 часа в 

денонощието през работни и почивни дни и официални празници; 

- Филиал „Музей на авиацията”, гр. Пловдив жк. „Тракия”, имот № 56784.540.1036 – Пост 1 – 

в основната сграда в имота с режим на работа 24 часа в денонощието през работни и почивни дни и 

официални празници. 

  Условия и изисквания за осъществяване на въоръжена физическа охрана:  



Осигуряването на въоръжена физическа охрана на обектите, посочени от Възложителя следва 

да се извършва при спазване на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на 

охранителната дейност Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и вътрешните актове на 

НВИМ, с цел гарантиране сигурността и безопасността в охраняваните обекти и опазване на 

имуществото в тях.  

Охраната трябва да е организирана в съответствие с изискванията на възложителя и при 

съобразяване на броя, разположението и режима на работа на постовете във всеки един от обектите 

посочени в техническата спецификация и при спазване на нормативните изисквания на Кодекса на 

труда за продължителност на работното време и спазване на изискванията за междудневна и 

междуседмична почивка на предложения екип от охранители. 

Участникът следва да докаже, че за извършване на охраната разполага с нает по трудов договор 

персонал квалифициран за извършване на охранителна дейност, който отговаря на изискванията на 

Закона за частната охранителна дейност и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).  

Охранителите следва да имат получено разрешение за носене и употреба на огнестрелно 

оръжие, което е валидно за целия срок на договора и да са застраховани със застраховка „Гражданска 

отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди във връзка в чл. 94, ал. 2 от 

ЗОБВВПИ, която е с валидност за срока на договора; да имат необходимата подготовка, като са 

преминали първонално обучение за осъществяването на охранителна дейност и допълнителна 

подготовка в съответствие със спецификата на подобектите и степента на риска във всеки един от тях 

(например, за правилна и адекватна работа със СОТ и системи за видеонаблюдение, доказано с 

надлежен документ).  

За осъществяване на физическата охранителна дейност, необходимият и задължителен 

минимален брой охранители е 29 броя охранители общо за всички обекти (в съответствие с 

посоченият в спецификацията брой охранители на пост). При организацията на охраната участникът 

следва да отчита необходимостта от подсилване на същата за всеки подобект при възникнали 

ситуации и/или организирани мероприятия от Възложителя, предполагащи участие и/или струпване 

на голям брой посетители (дни на отворени врати, откриване на изложби и т.н.), излизане в 

болнични или планов отпуск на охранителите.  

Участникът следва да определи ръководител на охранителната дейност за всички обекти, 

отговарящи за охраната на обектите на Възложителя и осъществяващи контрол върху работата на 

останалите служители, които следва да отговарят на изискванията чл. 27 от Закона за частната 

охранителна дейност. 

За изпълнение на поръчката участниците трябва да разполагат със съответното материално – 

техническото оборудване. Всеки един охранител следва да е осигурен с огнестрелно оръжие, лични 

предпазни и защитни средства, лична идентификационна карта със снимка, униформено облекло с 

отличителни знаци, адекватни мобилни средства за комуникация и за свързване и др., необходими 

за изпълнение на поръчката. 

Участникът да има техническа възможност за координация между всички свои служители, 

заети с охраната на подобектите на Възложителя, включително между охранителите на отделните 

постове на един подобект. 

При изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да установи ефективна 

комуникационна връзка и взаимодействие с органите на Служба “Военна полиция” и Министерство 

на вътрешните работи. 

1.1.2. Дейности по охрана с технически средства за защита - СОТ, системи за 

видеонаблюдение и запис изградени и въведени в експлоатация на сградния фонд на обектите 

на НВИМ и собственост на Възложителя.  

       Обекти на НВИМ, включени в обхвата на охраната със СОТ са: 

- Обект Национален военноисторически музей с адрес: гр. София, ул. „Черковна” № 92; 

- Обект - Сграден фонд на Военен мавзолей – костница с параклис „Св. Георги Победоносец” – 

гр. София, ул. Каменоделска № 11; 

- Обект Сграда на филиал Военноморски музей с адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” №2; 

- Обект Фондова сграда на филиал „Военноморски музей” с адрес: гр. Варна, „Приморски парк”, 

местността «Салтанат» № 81; 



- Обект Експозиционна сграда на филиал „Парк-музей на бойната дружба - 1444 г.“ с адрес: гр. 

Варна, бул. „Янош Хуняди” № 55;        

- Обект Мавзолей на филиал „Парк-музей на бойната дружба - 1444 г.“ с адрес: гр. Варна, бул. 

„Янош Хуняди” № 55.            

- Обект Филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, община „Родопи”, гр. Пловдив /летище 

Крумово/ 

- Обект основна сграда на филиал „Музей на авиацията” с адрес: гр. Пловдив жк. „Тракия”, имот 

№ 56784.540.1036. 

 

Дейностите по охраната на обектите със СОТ, системи за видеонаблюдение и запис 

включват: 

- извършване на денонощно наблюдение, регистрация и инспекция на сигнали получени от 

монтираните при възложителя технически средства за защита /СОТ системи за видеонаблюдение и 

запис и от ПИС/ в дежурните центрове на изпълнителя; 

- при задействане на СОТ и/или ПИС проверка на алармените сигнали от специализирани 

автопатрули, като времето за реакция на получен алармен сигнал от обектите на Възложителя е от 3 

до 5 минути от получаване на сигнала. Автопатрулът е длъжен в рамките на регламентираното време 

да посети обекта, да извърши оглед и проверка за причината за алармения сигнал, да докладва на 

дежурния оператор. При констатиране на посегателства – вандализъм или кражби се уведомява 

Военна полиция и лицето, определено за контакти от страна на Възложителя. При необходимост се 

предприемат съответни действия за запазване целостта на местопроизшествието. 

- При задействане на алармен сигнал от ПИС автопатрулът е длъжен да извърши оглед и 

проверка за причината за алармения сигнал и при необходимост да се уведомят Районна служба 

пожарна безопасност и защита на населението, Военна полиция и определените от Възложителя 

длъжностни лица по телефона. 

Под „време за реакция” се разбира времето от момента на получаване на алармения сигнал в 

диспечерския център на Изпълнителя до момента на пристигане до обекта, от който е получен 

сигнала.  

- извършване на ежемесечна техническа профилактика на сигнално-охранителните системи и на 

системите за видеонаблюдение и запис, изградени и въведени в експлоатация в сградния фонд на 

НВИМ и останалите подобекти, която включва: пълна техническа проверка и почистване на 

системните компоненти и изготвяне на съответния протокол, включително извършване на 

профилактичен преглед, контрол и задействане /тестване/ на монтираните обемни и акустични 

датчици, външен оглед на възлите и инсталациите, проверка на изправността на изнесените 

сигнализатори за тревога /сирени и т.н./; изготвяне на двустранен приемо-предавателен протокол за 

всеки извършен профилактичен преглед.  

- осъществяване на цялостна и непрекъсната поддръжка в пълна техническа изправност на 

сигнално-охранителните системи и на системите за видеонаблюдение и запис и при необходимост 

извършване на ремонт на системите. Извършените ремонтни работи следва да са с гаранция от 12 

месеца, като в течение на гаранционния срок изпълнителят за своя сметка отстранява повредите 

възникнали в резултат на некачествено изпълнение и подменя некачествените компоненти, в срок не 

по-дълъг от 12 часа от констатирането им. 

- 24 часова готовност за реакция и/или консултация на място; Участникът следва да има на 

разположение за целият период на договора денонощни екипи дежурни техници - минимум 2(двама) 

техника за своевременно реагиране при възникване на технически проблеми или нужда от 

консултация при обслужването на СОТ, системите за видео наблюдение и запис. 

- констатиране на открита от Възложителя неизправност, повреда или авария в срок не по-дълъг 

до 3 часа, считано от момента на получаване на обаждането/имейла от специалистите, посочени от 

Изпълнителя. 

- отстраняване на възникнала неизправност/повреда в срок не по-дълъг от 8 часа след 

констатирането им при извършване на профилактичните прегледи или след уведомяване от 

Възложителя, в срок не по-дълъг от 12 часа от констатирането им;  

- изготвяне на двустранен приемо-предавателен протокол за всяка извършена дейност при 

Възложителя. 



- Участникът, избран за изпълнител, след сключване на договора следва да приеме сигнално-

охранителната техника, монтирана в обектите с приемо-предавателен протокол, след извършване на 

цялостен преглед на техническото състояние на оборудването.  

- Опции: при настъпила необходимост се извършва подмяна на дефектирали части на сигнално-

охранителните системи и на системите за видеонаблюдение и запис. Вложените части се заплащат от 

Възложителя извън стойността на охранителните услуги посочени по-горе в т.1.1.1. и т.1.1.2. 

Максималният финансов ресурс, с който разполага възложителят за подмяна на дефектирали части за 

целият период на изпъленние на поръчката е до 6000 лв. без ДДС. Изпълнителят следва да осигурява 

всички резервни части, необходими за поддръжката и експлоатацията на сигнално-охранителните 

системи и на системите за видеонаблюдение и запис. Използваните при ремонтите резервни части и 

консумативи да бъдат придружени от гаранционни карти /когато е приложимо/ и да имат най-малко 

12 месечен гаранционен срок. 

Изпълнителят информира с констативен протокол Възложителят за стойността на резервните 

части и консумативи, които трябва да бъдат подменени. Дейностите по подмяната на дефектиралите 

части/консумативи започват само след изричното съгласие на Възложителя. Възложителят заплаща 

само тези резервни части, за които предварително е дал съгласие да бъдат подменени. 

 

Участниците трябва да разполагат с изграден денонощен оперативен диспечерски център, 

който приема и анализира данните от монтираната в сградите сигнално-охранителна техника, 

както и да управлява и ръководи дейността на патрулните екипи. Да разполагат с добре 

изградена и надеждна мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни номера за пряка, 

независима и непрекъсната връзка с центровете и дежурните части на СДВР. 

На територията на населените места, където са обектите на Възложителя, участниците да 

разполагат за срока на изпълнение на поръчката с минимум едно транспортно средство за 

изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ и 

необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Патрулните коли да имат 

готовност за реакция в срок от 3 /три/ до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило 

събитие и за проверка на получените сигнали.  

 

 


